
Kartdata til orienterings- og turkart 
(1:30.000 og større måelstokk) 

• Lokale ideelle/ frivillige organisasjoner: 
• ”Definisjon”: Lokale organisasjoner med ulike typer ideelle formål som miljøvern, 

menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller 
kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand 
osv. En ideell organisasjon er en organisasjon som hovedsaklig har et annet mål 
enn å tjene penger.  

•   
• Det er i praksis orienteringslag som kjøper FKB-data som grunnlag for utarbeidelse 

av orienteringskart. Øvrige frivillige organisasjoner, for eksempel historielag, 
etterspør primært mindre detaljerte kartdata til bruk i informasjonsmateriell.  

•   
• Frivillige organisasjoner gis 75% rabatt på nettopris ved kjøp av FKB-data. Denne 

type salg skal skje via den aktuelle kommunen (ikke gjennom FMTs forhandlere).  
•   
• Er det spørsmål, ta kontakt med Geovekst-sekretariatet. 

 



Tilgang til FKB-data 

• Avtaler mellom kommunene/Geovekst og 
orienteringsklubber 
– Kommunene kan ikke ”dele ut” data – de er felleseie 

(unntak 6 kommuner) 

– Kjøpe data til rabatterte priser 
• Priskalkulator 

– Inngå avtale om utveksling av data 

– Eksempelavtaler: 

– http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Geove
kst/Veiledningdokumenter/ 

http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/Salg_av_data/Priskalkulator/
http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/Veiledningdokumenter/
http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/Veiledningdokumenter/


 
 
 
 
 
 
 

HVORDAN FÅ OVERSIKT OVER 
TILGJENGELIGE DATA 



 
 
 

http://www.statkart.no/geovekst/georef.jsp?fylke=02&komm=0000&georef=Laser&Submit1=G%E5+til+kommune 

http://www.statkart.no/geovekst/georef.jsp?fylke=02&komm=0000&georef=Laser&Submit1=G%E5+til+kommune
http://www.statkart.no/geovekst/georef.jsp?fylke=02&komm=0000&georef=Laser&Submit1=G%E5+til+kommune
http://www.statkart.no/geovekst/georef.jsp?fylke=02&komm=0000&georef=Laser&Submit1=G%E5+til+kommune
http://www.statkart.no/geovekst/georef.jsp?fylke=02&komm=0000&georef=Laser&Submit1=G%E5+til+kommune
http://www.statkart.no/geovekst/georef.jsp?fylke=02&komm=0000&georef=Laser&Submit1=G%E5+til+kommune




Spesielt om laserdata 

• Bruk av laserdata / 1 meters-kurver 

– Forskjell i egnethet (fjerne informasjon ved 
glatting) 

 

– Asker kommune 

– Røyken kommune 

– Annen informasjon fra LAS-dataene 

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_asker/
http://iisis.royken.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=royken&time=1346252463&vwr=asv


Kan orienteringsgruppa påvirke 
laserprosjekt 

• Asker skiklubb inngikk Geovekst-avtale om 
utvidelse av laserskanningsprosjekt. 

– Betalte 30.000 kroner for ekstrakostnaden ved 
utvidelse av området innover i Vestmarka 

– Gjenytelse: Tilgang til høydedata for hele 
kommunen (utenfor bebyggelsen) 

– Alle partene i Geovekst får tilgang til ”o-gruppas –
data”   



Kan orienteringsgruppa påvirke 
laserprosjekt (forts) 

• Være med i planleggingen av prosjektet –  

    kontakt aktuelt fylkeskartkontor  

• Fylkesgeodataplaner 
– http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/I_fylken

e/Geodataplaner_i_fylkene/ 

• Viktig å være 1-2 år ”på forskudd”. Prosjektavtaler 
inngås høsten før aktuell flysesong 

• Når data er samlet inn. Bestill uglattede kurver – 
liten kostnad når det blir gjort ”med en gang” 

http://www.statkart.no/
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/I_fylkene/Geodataplaner_i_fylkene/
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/I_fylkene/Geodataplaner_i_fylkene/


Tilgang til flybilder 

• Norge i bilder: http://norgeibilder.no/ 

– Oversikt over bilder  

– Data om når det er fotografert 

– Tilgang til flybilder 

• Er orienteringslaget med i prosjektet så kan en få fri 
tilgang til bildene 

• Fra Sentralarkivet = uttakskostnad 

http://norgeibilder.no/

